
SV2
Ziekenhuisbed
Volledig aanpasbaar aan uw behoeften



De veelzijdigheid is het grootste 
voordeel van dit bed
Het ontwikkelen van een ziekenhuisbed 

als de SV2 vereist samenwerking. Dankzij 

onze samenwerking met zorgverleners, uit 

alle delen van de wereld, kunnen wij een 

kwaliteitsbed aanbieden dat u volledig op uw 

specifieke behoeften kunt afstemmen. 

SV2 overzicht
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Mobiele 
hoofdeindplank
Maakt meerdere 

ergonomische instellingen 

voor zorgverleners en 

voor de patiënt voor elke 

bedstand mogelijk.

“Always-on”  
verlichting onder 
het bed
Biedt patiënten 

's nachts beter 

zicht bij het 

verlaten van het 

bed, waardoor 

patiënten minder 

snel ten val komen. 

Geïntegreerde 
bedieningspanelen
De intuïtieve bediening 

zorgt in elke bedstand voor 

een betere functionaliteit 

voor zowel de zorgverlener 

als de patiënt. 

Dubbele regressie 
Van een rugsteun van 89 

mm en een knieknik van 39 

mm, wat zorgt voor minder 

druk op het sacrum en het 

verplaatsen van de patiënt 

gemakkelijker maakt.

Vijfde wiel
Vergroot de 

manoeuvreerbaarheid van 

het bed en is daardoor 

minder belastend 

voor de rug van de 

zorgverlener. Het vijfde 

wiel zorgt ervoor dat het 

bed rechtuitgaat en er 

gemakkelijker in kleine 

ruimten mee kan worden 

gemanoeuvreerd. 

Neerklapbare 
zijhekken
Zorgen ervoor dat de patiënt 

niet alleen gemakkelijker 

maar ook veiliger uit bed kan 

stappen, omdat de hekken 

de hele lengte van het bed 

afdekken en het aantal 

openingen waarin men bekneld 

kan raken, tot een minimum 

is beperkt. Neerklapbaar 

met slechts één hand, voor 

extra gebruiksgemak voor 

zorgverleners.

Veilige 
werkbelasting 

tot 250 kg

IEC 60601- 
1-2:2014

Levensduur 
van 10 jaar

Indicator 
laagste 

bedstand



Veiligere situatie voor patiënt en zorgverlener One-touch-bediening. Drie manieren
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Indicator laagste bedstand
De indicator voor de laagste bedstand geeft 

aan of het bed in de laagste stand staat, 

waarmee wordt voorkomen dat patiënten zich 

bezeren of letsel oplopen wanneer ze uit bed 

vallen. 's Nachts kunnen zorgverleners in één 

oogopslag zien of de bedden in de laagste stand 

staan.

Slimme uitstap
Onze aandacht is gericht op het voorkomen van 

vallen van patiënten. De slimme uitstap zet de 

rugsteun omhoog en brengt het bedoppervlak 

op uitstaphoogte, waardoor patiënten minder 

snel zullen vallen. Patiënten kunnen zich bij 

het uit bed stappen vasthouden aan een van de 

zijhekken.

Zijhekken voor veiligheid
De veiligheid van de patiënt heeft onze hoogste 

prioriteit. De zijhekken van het SV2-bed zijn 

neerklapbaar zodat de patiënt gemakkelijk uit bed 

kan stappen, en zorgen voor optimale veiligheid 

van de patiënt doordat de hekken van het hoofd- 

tot het voeteneinde bescherming bieden. Elk zijhek 

kan met slechts één hand worden neergeklapt. 

Door het ontwerp is het aantal openingen zo klein 

mogelijk waardoor er gemakkelijk en grondig kan 

worden schoongemaakt. 

Geïntegreerde bediening van de 
zijhekken
De SV2 heeft een dubbele bediening voor 

de zijhekken, zodat zowel de patiënt als de 

zorgverlener de zijhekken kan bedienen. Met 

de zijhekbediening voor de verpleegkundige 

kan de zorgverlener de patiëntbediening 

vergrendelen en in een noodgeval de 

elektronische reanimatiefunctie gebruiken. 

Afstandsbediening voor de patiënt
Iedere patiënt verdient het om in de meest 

comfortabele positie in bed te liggen of 

te zitten. Met de afstandsbediening voor 

de patiënt kunnen patiënten het bed zeer 

eenvoudig in de gewenste stand zetten. 

Afstandsbediening voor de 
verpleegkundige
Zorgverleners moeten zich vrij rond 

het bed kunnen bewegen om hun 

patiënten de juiste zorg te kunnen 

bieden. Met de afstandsbediening voor 

de verpleegkundige kan het bed in 

verschillende standen worden gezet. 

Dankzij elektronische CPR-functionaliteit, 

Trendelenburg, anti-Trendelenburg en 

onderzoekspositie kan de zorg voor uw 

patiënten vanuit verschillende locaties 

worden geleverd.  

Met de one-touch bediening kunnen patiënten en zorgverleners 
de stand van het bed heel eenvoudig veranderen en hoeft er veel 
minder met de hand worden gedaan. Ergonomisch ontwerp voor 
zowel patiënt als zorgverlener. 

Het SV2-ziekenhuisbed combineert vorm en functie voor het 
verbeteren van het welzijn en het comfort van de patiënt 
terwijl tegelijkertijd zorgverleners er efficiënter door gaan 
werken. De veiligheid staat altijd voorop voor zowel de 
patiënt als de zorgverlener:



Flexibel. Tijdens de zorgverlening.
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Door de ruime hoogteafstelling (37 tot 75 cm) 

kan het bed zeer laag worden gezet zodat de 

patiënt niet uit bed kan vallen en hoog genoeg 

voor een ergonomische werkhouding van de 

zorgverlener.

Voor grote patiënten kan het bed met extra 

31 cm worden verlengd. De beddengoedlade 

is een ingebouwde opslagruimte aan het 

Door de mobiele hoofdeindplank is een meer ergonomische 

werkhouding voor zorgverleners mogelijk. Het hoofd- en 

voeteneinde kunnen gemakkelijk worden verwijderd zodat 

een zorgverlener snel de patiënt kan helpen.

CPR-hendels bevinden zich aan de linker- en rechterkant 

van de rugsteun. De hendels zitten in het zicht en en 

worden gebruikt voor het omhooghalen en laten zakken 

van de zijhekken.

Het activeren van de noodhendel voor reanimatie zet 

het bed op 0° wat belangrijk is voor het goed kunnen 

reanimeren van patiënten. 

Door de "Always-on" verlichting onder het bed hoeft de 

patiënt niet in het donker uit bed te stappen waardoor de 

kans kleiner is dat de patiënt valt en letsel oploopt.

voeteneinde waarin de patiënt zijn of haar 

kleding en wasgoed kan opbergen en de 

verpleegkunde zijn of haar afstandsbediening. 

Het vijfde wiel maakt het sturen en draaien 

van het bed gemakkelijker, wat minder 

belastend is voor de rug van de zorgverlener en 

waardoor het bed in nauwe ruimten beter te 

manoeuvreren is.

Het SV2-ziekenhuisbed is een veelzijdig bed voor ziekenhuizen 
door zowel zijn efficiëntie als zijn veiligheid. Dit bed is volledig 
aanpasbaar qua gebruikersgemak voor de zorgverlener 
en qua comfort voor de patiënt. 

Veilige 
werkbelasting 
tot 250 kg

Hoogteafstelling
37 – 75 cm

Geïntegreerd 
bedverlengstuk 
31 cm



Aanpasbaar. Op uw behoeften. SV2 accessoires en kleuropties
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SV2 Aanpasbaar
De SV2 is een waardevol bed met zeer veel 

mogelijkheden, waaronder standaardfuncties als een 

indicator voor laagste bedstand, dubbele bediening 

voor zijhekken en een handige one-touch knop voor 

de elektronische bediening. De SV2 Aanpasbaar kan 

met diverse functies worden uitgebreid.

1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (optie voor het selecteren 

van meerdere functies)

Bedkleuren

SV2-pakket Plus
Het leveren van bedden die aan uw vraag 

voldoen, is belangrijk voor ons. Naast de SV2 

Aanpasbaar leveren wij twee extra pakketten 

voor een zo groot mogelijke keuze. Het 

pakket Plus bevat alle standaardfuncties plus 

dubbele zwenkwielen, een vijfde wiel en een 

afstandsbediening voor de verpleegkundige.

Meegeleverde opties: 1, 2 en 5 

SV2-pakket Compleet
Dit pakket is ons compleet uitgeruste model met 

alle beschikbare opties voor al uw wensen.

Meegeleverde opties: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 

De gezondheidszorg moet zich aanpassen aan de wensen en 
behoeften van de patiënt, zijn of haar familie en de zorgverlener. 
Daarom levert Stryker allerlei producten en services die de 
gezondheid en het welzijn van zowel patiënten als zorgverleners 
kunnen helpen verbeteren.

Conform internationale maatstaven voor bedden

• IEC 60601-1 Ed. 3.1: 2012

• IEC 60101-1 Ed. 3.1: 2013

• IEC 62366 Ed. 1.1:2014

•  IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015

• IEC 60601-2-54 Ed. 1.1: 2015

• IEC 60601-22014 Ed. 4.0

1 2 3 4 5 6 7

Overzicht van de opties
1 Vijfde wiel

2 Afstandsbediening voor de verpleegkundige

3 Afstandsbediening voor de patiënt

4 Bedverlengstuk met beddengoedlade

Drie houten opties

Signaalgeel: 
(RAL 1003)

Esdoorn

Hout

Walnoot

Pastelblauw:
(RAL 5024)

Zijdegrijs: 
(RAL 7044)

Wit: 
(RAL 9002)

Stryker blauw:
Pantone 534C

5 Dubbele zwenkwielen

6 Verlichting onder het bed

7  Röntgendoorlaatbare rugsteun met 

cassettehouder

Urinezakhaken 

203 x 198 x  

139 mm [BxHxD]

Zuurstoffleshouder 

275 x 390 x 145 mm 

[BxHxD]

Peluw voor bedverlengstuk

Peluw van 12 cm

(D) 33 cm x (B) 71 cm x (H) 18 cm

Nettogewicht: 1,4 kg 

Peluw van 14 cm

(D) 33 cm x (B) 71 cm x (H) 20 cm

Nettogewicht: 1,6 kg

Roestvrij stalen  

IV-paal

In hoogte verstelbaar 

Draagvermogen:  

2 kg per haak

Breedte: 42 cm

Hoogte 107 - 175 cm

Papegaai voor 

patiënt

+ driehoek

Draagvermogen: 

75 kg

Breedte: 81 cm

Hoogte 150 cm 

Rechte 

infuuspaal

In hoogte 

verstelbaar

Draagvermogen:  

2 kg per haak

Hoogte 116,7 cm - 

178 cm 



SV-matrassen SV2 - services en duurzaamheid
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Het verschil maken. Onze ecologische voetafdruk verminderen.
Het welzijn van onze planeet gaat ons aan het hart en is voor ons net zo belangrijk als de 

gezondheid van de mensen die er leven.

De SV-matrassen zijn specifiek bedoeld voor een comfortabel 
verblijf tijdens een ziekenhuisopname. Deze SV-matrassen helpen 
bij het voorkomen en behandelen van doorligwonden. 

Kwalitatief hoogstaande producten en services zijn onderdeel van 
de commitment van Stryker om klanten tot volle tevredenheid 
van dienst te zijn. Onze ProCare-services voldoen aan de hoogste 
normen met een uitstekende ondersteuning voor de behoeften van 
uw instelling.

Gebruik van 
milieuvriendelijke 
verfchemicaliën

ISO 14001:2004 
Conform het 

milieubeheersysteem

Gevaarlijke en 
onschadelijke afvalstoffen 
worden door ons bedrijf 

gerecycled.

Schuimmatras

Visco-matras

Peluwmatras

Schuimmatrassen

Matrasmodellen Afmeting Brandvertraging

12 cm basisschuim 200 x 86 x 12 •Geen
• EN597-1, EN597-2, 

BS6807, UNI9175

14 cm basisschuim 200 x 86 x 14 •Geen
• EN597-1, EN597-2, 

BS6807, UNI9175

Matrassen van visco-elastisch schuim
De bovenkant van het visco-elastische schuim past zich aan het 

lichaam van de patiënt aan, verdeelt het gewicht van de patiënt 

gelijkmatig en volgt de lichaamscontouren van de patiënt voor meer 

comfort en een betere drukverdeling.

Matrasmodellen Afmeting Brandvertraging

12 cm visco-elastisch 
schuim

200 x 86 x 12 •Geen
• EN597-1, EN597-2, 

BS6807, UNI9175
•BS7177

Flexibele 
financiering

ProCare-services
Via de ProCare-services zorgen onze uiterst 

deskundige technici ervoor dat uw apparatuur 

altijd klaar is voor gebruik. ProCare is een 

partner waarop u kunt rekenen. Zij nemen u de 

zorg uit handen en zorgen er tevens voor dat u 

alles voor uw medewerkers en patiënten kunt 

doen wat in uw vermogen ligt.

Onze flexibele financiële mogelijkheden 

voorzien in een scala aan alternatieven die 

passen bij de behoeften van uw organisatie. 

Wij werken samen met onze klanten om de 

financiële oplossing te vinden die aansluit op 

uw behoeften*.

Kenmerken

•  Duurzame en kostenbesparende 

ondersteuning van patiënten

•  Aanpasbaar aan de meeste 

bedden

• Omkeerbaar

•  Zeer veerkrachtig en 

mono-dichtheidsschuim

• Comfortabel bij alle bedstanden 

Kenmerken

• Temperatuurgevoelig

•  Vermindert de druk op het pati-

entenligvlak

• Waterdichte hoes

•  Past zich aan de vorm van het 

lichaam aan

•  Stretch-hoes

• Dampdoorlatend

* Programmabeschikbaarheid is afhankelijk van het land en de productportfolio.  

Neem voor informatie en beschikbaarheid contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.



Medical
Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een professional in de gezondheidszorg moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het 

besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch 

advies en adviseert dat professionals in de gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk specifiek product 

voordat zij dit gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een medische 

zorgverlener moet vóór het gebruik van een Stryker-product altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de 

gebruiksaanwijzing raadplegen.

Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de 

registratie- en/of medische praktijk op de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger 

als u vragen heeft over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een 

aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: Stryker, SV2. Alle andere handelsmerken zijn 

handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders.

De beschreven producten zijn overeenkomstig de toepasselijke EU-regelgeving en -richtlijnen voorzien van de 

CE-markering.

Dit materiaal is niet bedoeld voor distributie buiten de EU en EFTA.
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